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El Dia del Llibre ens posarà davant dels nassos un seguit d’evidències

Sant Jordi dels mals de ventre

S’
S e b a s t i à A l z a m o r a

acosta Sant Jordi
i a un li agafa
una certa man-
dra, un senti-
ment de rutina,
com si encara to-

qués escriure l’article corresponent,
que durant molts anys es va ajustar a
una determinada retòrica, dolça i as-
solellada com un poema de Josep
Carner: la festa del llibre i la rosa, el
mai prou elogiat sentiment cívic dels
catalans (que treballen en un dia
aparentment festiu, oh gran merave-
lla, i de les pedres en fan pans), què sé
jo. L’article de Sant Jordi va ser durant
molts anys una peça tancada que ad-
metia molt escasses modificacions,
gairebé un gènere particular de regles
molt ben definides. Però d’uns anys
cap aquí algunes coses s’han somogut,
certs convencionalismes han tronto-
llat, s’han manifestat discrepàncies i
dissidències, han aflorat tensions
ocultes, i la retòrica amable sobre
Sant Jordi s’ha vist de sobte tan obso-
leta com la de Nadal, material per a
sermons de parròquia i discursos
d’alcalde de municipi de tres mil ha-
bitants després d’una calçotada. Sant
Jordi s’ha convertit en una data força
animada, a canvi de perdre l’aura vir-
ginal i pacífica que la convertia en
una jornada d’apoteosi per a tots els
bons catalanets ben avinguts amb els
arcans de la pàtria.

La història d’aquest canvi de per-
cepció es recorre amb facilitat: pri-
mer, va ser la polèmica que enfronta-
va els autors mediàtics amb els es-
criptors, diguem-ne, a seques (i que
encara dura); fa un parell d’anys, la
publicació a La Vanguardia del Manifest
de Sant Jordi, en què una llarga llista de
creadors pertanyents a diverses disci-
plines artístiques plantejaven (plan-
tejàvem, vaja) un seguit de reclama-
cions relatives a polítiques culturals;

l’any passat, un altre
manifest, de títol El drac
es menja Sant Jordi i signat
per vuit o nou escriptors
d’èxit, denunciava el
procés de banalització,
mercantilització i espa-
nyolització que ha patit
la diada del llibre d’uns
anys cap aquí. Enguany,
alguns d’aquests escrip-
tors han decidit dur co-
herentment a la pràctica
el seu pronunciament de
l’any anterior i han
anunciat que el dia de
Sant Jordi faran vaga de
braços caiguts: és a dir,
que no acudiran a signar
els seus llibres a les lli-
breries. Tot plegat ha
causat un enrenou con-
siderable, i Sant Jordi ha
passat de ser el dia me-
ravellós de l’any en què de sobte tots
érem lliures, cultes, desvetllats i feli-
ços a ser una jornada de mals de ven-
tre a lloure, que els cronistes de les
xafarderies culturals esperen, com a
mínim, amb tantes candeletes com els
editors i els llibreters.

Són aquests cronistes els que, da-
vant d’aquesta dimissió santjordiesca
d’enguany, s’afanyen a preguntar-te:
“I tu, què faràs?”. Ho escric aquí amb
la il·lusió que ningú m’ho demani
més: un servidor anirà a signar llibres
el dia de Sant Jordi, per diversos mo-
tius. Un, perquè tinc allò que se’n diu
una novetat al mercat (expressió hor-
rible que sona com si un tingués un
ull de poll a un peu); un altre, perquè
així ho he acordat amb l’editor; i, fi-
nalment, perquè em sembla oportú i
tinc humor per fer-ho. Punt. Trobo,
tanmateix, del tot comprensibles les
raons que han portat Baltasar Porcel,
Gemma Lienas o Robert Saladrigas,

entre d’altres, a abstenir-se de parti-
cipar en la diada, i només els faria
l’observació que em sembla que el seu
gest no tindrà utilitat. És a dir, que els
únics que hi sortiran perdent seran
els lectors que tenien el desig de poder
trobar-se amb ells en alguna llibreria
i demanar-los una signatura, mentre
que allò que es pretén denunciar o
combatre continuarà produint-se amb
tota naturalitat. En una paraula, és de
preveure que hauran renunciat a la
seva presència per obtenir a canvi
poca cosa més que les burles dels
quatre llestos de la classe, que veuen
maniobres d’autopropaganda en tot
allò que fan o diuen els altres, mentre
s’entesten a proclamar que tot és co-
llonut, i principalment ells mateixos.
La societat literària, vaja, sempre tan
alegre i repartida, i de comportament
i mentalitat tan exemplars.

Però tornem a allò que, com dèiem,
amb gestos com aquest es pretén de-

nunciar i combatre: per-
sonalment, el tema de la
banalització i la mercan-
tilització no em fan per-
dre tant la son, atès que,
per una banda, ja tot es
banalitza i, per l’altra, el
dia de Sant Jordi sempre
ho ha estat, de mercanti-
litzat. Vull dir que, tal
com recomanava el mes-
tre, amb paciència, mo-
deració i bon vi, a tot s’hi
acaba posant call, ves
quin remei. Em preocupa
més l’espanyolització de
la diada, i no tant com a
causa de moltes coses, si-
nó com a efecte de l’em-
pobrida percepció que el
públic català té de la seva
pròpia literatura –que,
per si cal aclarir-ho, és la
que s’escriu en la seva
llengua–. Si no succeeix
cap cosa estranya, Sant
Jordi ens tornarà a posar

davant dels nassos un seguit d’evi-
dències: que el públic català prefe-
reix les traduccions d’obres estran-
geres al castellà davant de les versi-
ons catalanes; que, de cada deu lli-
bres venuts, només un és en català, i
que les traduccions al català de best
sellers escrits originalment en espa-
nyol es venen molt més que la gran
majoria d’obres d’autors catalans.
Per què? Són potser millors, els au-
tors i els traductors castellans que els
catalans? No, rotundament: però la
gent ho creu, i actua en conseqüència.
I si entre tots (autors, editors, llibre-
ters, universitats, mitjans de comuni-
cació i institucions públiques i priva-
des) no ens prenem seriosament la
necessitat de girar aquesta truita, és
ben segur que ens hi acabarem cre-
mant: deixarem per un altre dia la
qüestió de Frankfurt, que ha acabat
d’ambientar el Sant Jordi d’enguany.

■ Sebastià Alzamora. Escriptor

Estatut
J o r d i C a b r é

P
reàmbul: Després d’una història mil·lenària
plena d’anormalitats, un gran dia Catalu-
nya va arribar a ser governada pels normals.
Aquest fet la va convertir per fi en un país

normal a tots els efectes. Per la qual cosa es redacta
el següent Estatut.

Article primer: Catalunya és una noció, que només
es revela autèntica quan hom decideix enfilar-se a
la talaia del Tibidabo.

Article segon: La normalitat predominarà en les
relacions entre Catalunya i tots els altres pobles
normals de l’Estat. Aquí s’acaba el capítol referent
a política exterior.

Article tercer: Les llengües de Catalunya són dues:
el català i el normal.

Article desè: És cultura catalana tota aquella feta a
Catalunya en qualsevol idioma del món, si bé es
reservarà un lloc preeminent als escriptors nor-
mals. Tot aquell o aquella que no vulgui participar
en aquest nou patriotisme, serà considerat indivi-
du o indivídua anormal o potencialment perillós o
perillosa. A aquests efectes es promouran políti-
ques de normalització en general i estades a Ma-
drid per als malalts de no viatjar.

Article quinzè: El territori de Catalunya està habi-
tat principalment per arbres, ocells i peixos. Els
seus drets fonamentals estan reflectits a la dispo-
sició addicional primera, amb les excepcions que al
govern li puguin convenir. Els consellers del ram
procuraran fer sempre cara de lluç de palangre.

Article setzè: Es garanteix la llibertat de vot entre

dues opcions: esquerra o dreta. S’estableix que els
vots de la província de Barcelona, pel seu caràcter
olímpic i cosmopolita, valdran el doble que els de
les comarques suburbials.

Article vintè: Tota persona o persona que opti a un
càrrec públic de certa importància haurà de pre-
sentar, juntament amb la seva disponibilitat, la del
seu germà o germana. Es decreta la importància de
dir-se Ernest.

Article vint-i-dosè: Tot conseller en cap de la Gene-
ralitat perdrà el càrrec, i en el seu cas l’honorabi-
litat, si així ho disposa el secretari general del PSOE
via fax urgent.

Article vint-i-sisè: El finançament de Catalunya serà
el que decideixin les comunitats germanes, després
de deliberar-ho en les habituals reunions de cafè.
Queda prohibit demanar infusions de menta.
Queda tipificat com a delicte demanar la lluna.

Article trentè: No s’acceptarà cap dimissió per en-
sorrar cases amb línies de metro, ni per enviar cir-
culars orientatives a la premsa. Qui pretengui forçar

cap dimissió serà acusat de corrupte i investigat
d’ofici pel fiscal. Als damnificats, en compensació,
se’ls reconeixerà el dret a la felicitat.

Article trenta-vuitè: S’instaura la SER com a ràdio
pública catalana. L’antiga televisió nacional passa a
anomenar-se televisió autonòmica amb tota norma-
litat. La vida es llegeix al Periódico Oficial de la Genera-
litat.

Article quaranta-cinquè: Qualsevol traspàs de compe-
tències, cessió de papers o delegació de funcions seran
gestos sempre agraïts com a regals que són i com a
mostres de l’amistat eterna que sempre ens ha volgut
mostrar l’Espanya plural.

Article cinquantè: Tot aquell que no sigui agnòstic
serà considerat heretge.

Article cinquanta-dosè: Queda prohibit maltractar les
dones. Especialment maltractar el president de la Ge-
neralitat, tenint en compte que la Guerra Civil ja es va
fer contra ell.

Article seixantè: Prohibit dir comportament o actitud.
Sempre direm capteniment.

Article vuitantè: Serà benvingut a la normalitat tot
republicà que així ho desitgi i esculli, sempre que
guardi un bon capteniment. Se li permetrà dir de tant
en tant que els seus objectius van més enllà i amena-
çar amb eleccions anticipades.

Disposició final: Demanem un exercici de responsa-
bilitat a totes les forces polítiques normals i anormals
perquè aprovin el present Estatut i ens permetin
continuar gaudint del carrilló de Palau i de tot aquest
dolce far niente. Ara és l’hora del patriotisme.


